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Na spotkanie w Gruszkach 
zostałam zaproszona. Na spotka-
niu był obecny wójt i komendant 
Dariusz Ciężkowski. Jednostka w 
Gruszkach liczy 29 czynnych stra-
żaków. W minionym roku trzy-
krotnie gasili pożary. Były też inne 
akcje: przepompowano wodę w 
Śluzie Kurzyniec.

Pierwszą część zebrania zajęły 
wybory Zarządu. Prezesem ponow-
nie wybrano Jana Bagińskiego, 
naczelnikiem – Waldemara Ba-
ranowskiego, gospodarzem – An-
drzeja Bołtralika, sekretarzem – 
Andrzeja Skowrońskiego, skarb-
nikiem – Wacława Rzepnickiego 
i kronikarzem Zbigniewa Walusia 
i Józefa Wasilewskiego. Cały Za-
rząd wybrano jednogłośnie.

Podstawowym zadaniem dla 
Jednostki jest wybudowanie po-
rządnego – ciepłego garażu na dwa 
samochody. W starym garażu po 

wyremontowaniu, planowane jest 
urządzenie pomieszczenia w któ-
rym trzymano by drobny sprzęt, 
byłaby to też szatnia z prysznicem. 
Chciałoby się mieć nadzieję, że 
druhowie pracując przy garażu i 
pomieszczeniu socjalnym z pomo-
cą finansową Urzędu Gminy (wy-
datki na ten cel wprowadzono do 
planu finansowego na rok 2006), 
doprowadzą do porządku i urody 
cały teren wokół, a i świetlicy przy-
dałoby się też trochę urody.   

  
  W Strzelcowiżnie; preze-

sem jest Czesław Jejer, naczelnikiem 
Mieczysław Gołkowski, sekretarzem 
– Łukasz Wasilczyk, skarbnikiem 
– Zbigniew Wasilczyk, a kronika-
rzem – Andrzej Naumowicz.

  Za podstawowe sprawy uznano 
zakup; nowego samochodu (w tej 
sprawie trwa już przetarg), ubrań 
ochronnych i radiotelefon.

W Dalnym Lesie – jednostka 
OSP należy do Krajowego Systemu 
Ratownictwa. Jest to duża jednost-
ka 38 druhów i 9 druhen. Jest, obok 
OSP z Płaskiej, najlepiej wyposa-
żoną jednostką w Gminie. Oprócz 
samochodu gaśniczego, jednost-
ka posiada samochód ratowni-
ctwa technicznego, zaopatrzony w  
NOŻYCE,  ROZPIERAK  COM-
BI  do cięcia karoserii – wartość 
tego przyrządu 25 tys. zł. (foto na 
okladce i obok) W samochodzie 
znajduje się profesjonalnie wypo-
sażona TORBA  PSPR-1 do udzie-
lania pierwszej pomocy, agregat 
prądotwórczy z dwiema lampami 
teleskopowym (mogą być podnie-
sione na dużą wysokość i dobrze 
oświetlać miejsce wypadku), są 
piły do cięcia stali i betonu, dwie 
piły do drewna. Sześciu druhów tej 
jednostki ukończyło kursy dające 
kwalifikacje “Ratownika Medycz-
nego”. Oznacza to, że druhowie po-
trafią robić masaż serca i przywra-
cać oddech, opatrywać złamania i 
skaleczenia. 

Druhowie swoimi umiejęt-
nościami dzielą się z młodzieżą 
szkolną. Opowiadają jak należy za-
chować się w sytuacjach różnych 
zagrożeń. Ich wiedza z zakresu ra-
townictwa medycznego jest zgod-
na z najświeższymi ustaleniami 
nauki w tym zakresie. Pokazują 
także rozmaite przyrządy służące 
do uwalniania z opresji.

Jednostka OSP w Dalnym Le-
sie z racji swojej przynależności do 
Krajowego Systemu Ratownictwa 
jest wyposażana w sprzęt potrzebny 
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w różnych sytuacjach zagrożenia. 
Obecnie przedmiotem starań na-
czelnika Dariusza Ciężkowskiego 
jest motorowy ponton do ratowni-
ctwa wodnego. Duży sześcioosobo-
wy ponton będzie umocowany na 
wózku i podobnie jak samochody 
gaśnicze, przygotowany do natych-
miastowego użytku. 

Potrzebny jest zwłaszcza na je-
ziorze Serwy gdzie dochodzi latem 
do częstych wywrotek kajaków i 
groźbą utonięcia korzystających z 
nich osób. 

Koszt takiego pontonu to około 
40 tys. złotych. Zakup sfinansuje w 
części Zarząd Wojewódzki OSP, a 
w drugiej części Fundusz Ochrony 
Środowiska.

Dobremu wyposażeniu Jed-
nostki towarzyszy duża aktywność 
w akcjach ratowniczych; na 75 we-
zwań kierowanych do gminnych 
jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej – na 42 wezwania wyjeżdża-
ła OSP Dalny Las. To były bardzo 
różne zdarzenia. 10 wezwań było 
do pożarów, a inne to; powalone 
drzewa na drodze i kanale, zala-
nie wodą, przymarżnięte łabędzie, 
płonący samochód, tonące osoby, 
zabezpieczenie imprez masowych.

Skład nowego Zarządu OSP 
Dalny Las;

Prezes – Bogdan Bukrejewski, 
Naczelnik – Dariusz Ciężkowski, 
z-ca Naczelnika – Grzegorz Sewa-
stynowicz, Sekretarz – Stanisław 
Sobolewski, Skarbnik – Mirosław 
Dylenicki, Gospodarz – Grzegorz 
Krupiński, Kronikarka – Katarzy-
na Ślużyńska.

W jednostce OSP w Płaskiej 
wybrany został Zarząd w składzie:
Prezes – Krzysztof  Puczyłowski, 
Naczelnik – Kazimierz Ciężkow-
ski, z-ca  Naczelnika Hanna Pu-
człowska, Sekretarz – Małgorzata 
Ciężkowska, Skarbnik – Iwona 
Karpińska, Kronikarz – Grzegorz 
Pietrzeniec, Gospodarz – Kazi-
mierz Sztukowski, Członek Zarzą-
du Jarosław Dobrzyński.

W tej jednostce konieczne jest 
ocieplenie garażu tak aby nawet w 
czasie silnych mrozów woda w sa-
mochodzie nie zamarzała, co zda-
rzyło się tej zimy.

W Jednostce OSP w Mołowi-
stym  wybrano ponownie na sta-
nowisko Prezesa – Floriana Ma-
karewicza, Komendantem został 
Henryk Omiliańczyk, Sekreta-
rzem – Abrycki Wojciech, Gospo-
darzem – Henryk Wiszniewski, 
Kronikarzem – Benedykt Wisz-
niewski, Kierowcą – Tadeusz Ab-
rycki.

Pilną potrzebą Jednostki jest 
pływająca motopompa i radiotele-
fon samochodowy. Jednostka OSP 
w Mołowistym dumna jest z zaję-
cia pierwszego miejsca na zawo-
dach strażackich.

Jednostka OSP w Rudawce na 
Zebraniu sprawozdawczo wybor-
czym obowiązki Prezesa ponownie 
powierzyła Zbigniewowi Koziel-
skiemu, Naczelnikiem – Wojciech 
Kucharzewski,  Skarbnikiem – 
Dariusz Kozielski, a Kronikarzem 
Henryk Jeziorski.

Jednostka OSP w Rudawce dzia-
ła na stosunkowo niewielkim tere-
nie od wschodu granica Państwa, 
do zachodu znacznie lepiej wy-
posażona Jednostka w Gruszkach.  
Mimo braku samochodu gaśnicze-
go w skład Jednostki wchodzi 31 
czynnych druhów, ponadto mają 
11 członków honorowych. Prezes z 
dumą opowiedział o remoncie ga-
rażu. Remont wykonano w czynie 
społecznym – wartość 2900 zł. Pre-
zes w formie darowizny przekazał 
materiały budowlane wartości 400 
zł. W planach Strażacy zamierzają 
uporządkować boisko przy starej 
szkole, tak aby można było grać w 
siatkówkę. W tej sprawie liczą na 
pomoc harcerzy, którzy wynajmują 
piętro budynku Starej Szkoły.

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej pełni ważną rolę społecz-
ną i kulturalną na tych krańcowych 
ziemiach naszej gminy i Państwa.     

Jaka powinna być Straż? 
– Dobrze wyposażona w sprzęt. 

Na to wyposażenie ma się składać 
profesjonalne ubranie – niepalne, 
nie nagrzewające się, mocny hełm 
i osłona oczu i twarzy, maska tleno-
wa umożliwiająca wejście w strefę 
ognia i ratowanie znajdujących się 
tam ludzi. Odpowiednie ubranie 

pozwala dotrzeć do samego źródła 
ognia i szybko i skutecznie go zli-
kwidować. Oczywiście musi mieć 
odpowiedni sprzęt gaśniczy. Sa-
mochody wyposażone w zbiorniki 
wody (nie zamarzniętej!), sprawne 
pompy.

 Sprawą najważniejszą są umie-
jętności! Trzeba nie tylko umieć 
posługiwać się sprzętem, ale trze-
ba umieć odpowiednio rozpoznać 
sytuację, aby nie mówiono: „Cze-
go nie zniszczył ogień, zniszczyli 
strażacy”. Szybko ustalić jak prze-
prowadzić akcję aby straty były jak 
najmniejsze. Ważna jest umiejęt-
ność udzielania pierwszej pomo-
cy poszkodowanym, jeszcze przed 
przyjazdem profesjonalnej pomo-
cy medycznej. Ta pierwsza pomoc 
często decyduje o życiu! Do tego 
też trzeba posiadać odpowiednie 
wyposażenie. I oczywiście sprawą 
równie ważną są środki łączności 
pozwalające na szybkie komuni-
kowanie się z innymi Jednostkami 
Ratowniczymi.

Wyposażenie, umiejętności i kul-
tura osobista strażaków decyduje 
o powodzeniu każdej akcji ratow-
niczej nie tylko tej pożarowej.           

Do wszystkich sytuacji gdzie 
potrzebna jest pomoc należy we-
zwać Ochotniczą Straż Pożarną, a 
może nazwać ją Ochotniczą Stra-
żą Ratowniczą. (bc)
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Rada Gminy Płaska
podczas XXI sesji w dniu 29 grudnia 2005 roku 

podjęła następujące decyzje:

– uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2005 r.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem – 5.205.745,-zł.
2) wydatki ogółem – 5.381.748,-zł.

– uchwałę zmieniającą wieloletni plan inwestycyjny 
Gminy Płaska na lata 2004 – 2013;

– uchwałę zmieniającą Plan Rozwoju Lokalnego Gmi-
ny Płaska na lata 2004 – 2006;

– uchwałę zmieniającej Uchwałę Nr XVII/106/05 z 
dnia 31 marca 2005 r.  w sprawie rachunku dochodów 
własnych, szczegółowych zasad gospodarki finansowej 
dochodami własnymi w jednostce budżetowej – Szkole 
Podstawowej w Płaskiej;

– uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków w bu-
dżecie gminy na rok 2006 na realizację projektu „wdra-
żanie elektronicznych usług dla ludności w  wojewódz-
twie podlaskim”.

– uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzyma-
nia czystości i porządku w gminie Płaska.

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, ustalono  w postaci regulaminu 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy PŁASKA. Z uwagi na to, iż ustalony Regu-
lamin jest przepisem prawa miejscowego publikujemy go 
w znacznej części:

REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY PŁASKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 
Regulamin określa obowiązki właścicieli nieruchomości, 

kierowników, budów, zarządzających obiektami użytecz-
ności publicznej i obsługi ludności, zarządców nierucho-
mości wspólnych, jednostek wywozowych, oraz jednostek i 
organów Gminy Płaska w zakresie zapewnienia należytego 
stanu czystości i porządku oraz wymagań ochrony środo-
wiska na terenie Gminy Płaska.

II. WYMAGANIA Z ZAKRESIE CZYSTOŚCI I PO-
RZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI.

§ 4. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany do utrzy-

mania terenu posesji w odpowiednim stanie sanitarnym 
oraz porządku i czystości przez wykonywanie czynności 
zapobiegających:

1) nagromadzeniu się odpadów komunalnych poza 
miejscem do tego przeznaczonym;

2) powstaniu źródeł zagrożenia epidemiologicznego 
spowodowanych w szczególności niewłaściwym kompo-
stowaniem i przechowywaniem nawozów naturalnych 
oraz odpadów komunalnych w urządzeniach do tego nie-
przystosowanych;

3) mieszaniu się odpadów komunalnych przeznaczo-
nych do selekcji z odpadami gnijącymi;

4) nieestetycznemu wyglądowi posesji przez brak lub 
niewłaściwe wykonanie czynności konserwacyjnych bu-
dynku i jego elewacji, ogrodzenia oraz innych elementów 
nieruchomości bądź urządzeń  stałych nie będących obiek-
tami budowlanymi;

5) dewastacji urządzeń przeznaczonych do gromadze-
nia odpadów komunalnych; rozprzestrzenianiu się przy-
krych zapachów.

§ 5. W szczególności wypełnienie obowiązków określo-
nych w § 4 polega na:

1) wyposażeniu nieruchomości w urządzenia i miejsca 
służące do gromadzenia odpadów komunalnych;

2) zawarciu umowy z firmą wywozową na usuwanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości;

3) prowadzeniu w gospodarstwach domowych wstęp-
nej segregacji odpadów w zakresie  uzgodnionym z firmą 
wywozową;

4) zlecaniu firmie wywozowej usuwania i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych z urządzeń do tego prze-
znaczonych w miarę potrzeb i napełniania, aby nie nastę-
powało ich nagromadzenie poza tymi urządzeniami lub 
wyciekanie z tych urządzeń;

5) utrzymywaniu urządzeń i miejsc przeznaczonych 
do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim 
stanie porządkowym;

6) utrzymywaniu terenu nieruchomości w odpowied-
nim stanie sanitarnym i porządkowym, a w szczególności 
usuwaniu zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości 
i gromadzeniu ich w urządzeniach do tego przeznaczo-
nych;

7) usuwaniu zanieczyszczeń z chodnika na odcinku 
przylegającym  do nieruchomości do krawężnika włącz-
nie;

8) oczyszczaniu ze śniegu i błota oraz usuwaniu kaszy 
śniegowej z chodnika na odcinku przylegającym do nieru-
chomości w okresie zimowym; 

9) usuwaniu na bieżąco sopli i nawisów śniegu na dachu 
w szczególności stwarzających zagrożenie dla przechod-
niów;

10) usuwaniu z elewacji budynków i ogrodzeń na te-
renie nieruchomości ogłoszeń, plakatów, napisów, rysun-
ków nadających posesji  wygląd nieestetyczny oraz reklam 
umieszczonych bez zachowania właściwego trybu przewi-
dzianego przepisami prawa budowlanego;

11) koszeniu trawników i zgrabianiu liści co najmniej 
na początku  i końcu sezonu wegetacyjnego;

12) wykonywaniu przycinek pielęgnacyjnych gałęzi 
drzew i krzewów w tym w szczególności stwarzających 
zagrożenie dla mienia i życia osób trzecich oraz utrzymy-
wanie drzew i krzewów w odpowiednim stanie;

13) odpowiednim utrzymaniu estetycznym i sanitar-
nym budynków gospodarczych i innych przeznaczonych 
do hodowli lub utrzymywania zwierząt domowych.

§ 6. 

WIEŚCI Z GMINY  
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Na nieruchomościach lub ich częściach:
1) mycie samochodów może odbywać się jedynie pod 

warunkiem, że powstające ścieki gromadzone są w spo-
sób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymagania-
mi niniejszego regulaminu, w szczególności ścieki takie 
nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników 
wodnych lub do ziemi;

2) doraźne naprawy i regulacje samochodów, z wyłącze-
niem napraw blacharsko – lakierniczych dokonywanych 
wyłącznie w warsztatach naprawczych, mogą odbywać się 
pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone 
w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 7. 
1. Odpady komunalne powstające na terenie nieru-

chomości powinny być gromadzone w urządzeniach od-
powiadających wymaganiom określonym w niniejszym 
regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe w zbiornikach 
bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wyni-
kających z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, poz. 1126, z późn. zm.).

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające 
w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomo-
ści działalnością w zakresie usług medycznych lub wete-
rynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach 
służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szcze-
gółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają 
odrębne przepisy.

3. Odpady inne niż wymienione w ust. 1 i 2, powstające 
na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie, a 
zasady gospodarowania takimi odpadami określają prze-
pisy odrębne.

§ 8. 
1. Do selektywnej zbiorki odpadów służą wskazujące 

na rodzaj gromadzonych w nich odpadów kolorystycznie 
worki foliowe lub pojemniki.

2. Worki i pojemniki służące do selektywnej zbiórki 
powinny posiadać napis i oznakowanie określające  ich 
zawartość oraz nazwę przedsiębiorstwa wywozowego i nr 
jego telefonu.

3. Rodzaj, oznakowanie oraz lokalizacja pojemników 
do gromadzenia odpadów przeznaczonych do selekcji na 
terenach prywatnych podlega  uzgodnieniu z jednostką 
wywozową.

4. Zasady rozmieszczenia urządzeń do selektywnej 
zbiórki odpadów na terenach publicznych określa Wójt, 
przy czym ich rodzaje oraz kolory identyfikacyjne przyj-
muje się wg następującego podziału:

• niebieski – papier i tektura;
• biały – szkło bezbarwne;
• zielony – szkło kolorowe;
• żółty – metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielo-

materiałowe, w tym kartony do płynnej żywności;
5. Z uwagi na niewielką ilość odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji nie przewiduje się ich odbioru.
§ 9. 
Pojemniki należy ustawiać w granicach nieruchomości 

w miejscu:
1) posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, za-

bezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota;
2) łatwo dostępnym dla ich użytkowników i dla pra-

cowników przedsiębiorstwa wywozowego;
3) w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwo-

ści i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób 
trzecich.

§ 10. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać 

miejsce ustawienia pojemników w czystości i porządku.
§ 11. 
Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia 

pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
§ 12. 
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek:
1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki, o których 

mowa w § 9, poprzez zakup, wydzierżawienie od przedsię-
biorstwa wywozowego lub gminy lub w inny sposób usta-
lony w drodze umowy z przedsiębiorstwem wywozowym 
lub innym uprawnionym podmiotem;

2) utrzymania pojemników w stanie porządkowym, sa-
nitarnym i technicznym, umożliwiającym korzystanie z 
nich bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia 
użytkowników.

§ 13. 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić 

pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego dostęp do 
pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpa-
dów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez 
narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2. Obowiązki określone w ust. l dotyczą także dostępu 
do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości cie-
kłych.

III. RODZAJE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH 
DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DRO-
GACH PUBLICZNYCH I ZASADY ICH ROZMIESZ-
CZANIA

Stałe odpady komunalne
§ 14. 
1. Do czasowego gromadzenia odpadów stałych na po-

sesjach dopuszcza  się ogólnie dostępne w handlu, homolo-
gowane i aktualnie produkowane pojemniki o pojemnoś-
ciach od 0,11m3 do 10 m3 przystosowane do załadunku  
tak ręcznego jak i automatycznego.

2. Pojemniki muszą spełniać techniczne wymogi bez-
pieczeństwa i higieny, ochrony środowiska, sanitarne, a w 
szczególności być wyposażone w szczelną pokrywę zabez-
pieczającą gromadzone odpady przed dostępem  robactwa 
i zwierząt domowych oraz deszczu i śniegu. 

3. Pojemniki winny być ustawione w miejscach prze-
znaczonych do gromadzenia stałych odpadów komunal-
nych spełniających wymogi  określone w § 9.

§ 15. 
1. Do czasowego gromadzenia odpadów stałych na po-

sesjach dopuszcza się  stosowanie worków plastikowych, 
oznakowanych przez jednostkę wywozową, składowanych 
w sposób zapobiegający ich zniszczeniu w miejscach prze-
znaczonych do gromadzenia stałych odpadów komunal-
nych, spełniających wymogi określone w § 9, oraz wysta-
wiane do wywozu w uzgodnionym dniu. 

2. Wystawianie worków ze zgromadzonymi odpadami 
w innych dniach niż określone w ust. 1 jest zabronione.

§ 16. 
1. Do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonach 

intensywnego ruchu pieszego oraz na przystankach komu-
nikacyjnych służą ocynkowane lub plastikowe pojemniki.
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2. Za opróżnianie pojemników i czystości wokół miejsc 
ich ustawienia odpowiada Wójt.

3. Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych, 
przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach 
użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom:

1) umieszczenie minimum jednego kosza na każdym 
przystanku komunikacyjnym;

2) zaopatrzenie ciągów pieszych w kosze ustawione w 
odległościach uzależnionych od stopnia nasilenia ruchu 
pieszego;

4. Kosze będą posiadały konstrukcję zabezpieczającą 
przed wywiewaniem gromadzonych w nich odpadków 
oraz  uniemożliwiającą składowanie w nich odpadów po-
chodzących z gospodarstw domowych, czy też powstałych 
w wyniku działalności gospodarczej.

§ 17. 
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się 

tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają 
obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy 
na śmieci i opróżniania ich z częstotliwością zapobiegającą 
przepełnieniu.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również za-
rządzającego drogą publiczną znajdującą się na obszarze 
zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

3. Utrzymanie czystości w pasie drogowym należy do 
zarządcy drogi.

4. Utrzymanie czystości na terenach leśnych  należy do 
właściciela lub zarządcy lasu. 

5. Zasady rozmieszczania koszy na terenach nierucho-
mości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szcze-
gólności na cele rekreacji, wypoczynku, sportu, handlowe, 
gastronomiczne i imprez kulturalnych określają ich właś-
ciciele i zarządcy.

6. Podmioty wymienione w ust. 1 do 4 są zobowiązane 
do ustawienia takiej ilości koszy na odpady i zapewnienia 
ich opróżniania przez jednostkę wywozową, aby nie dopuś-
cić do gromadzenia się odpadów poza nimi.

Ciekłe odpady komunalne
§ 18. 
1. Do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych 

ciekłych na terenach nieskanalizowanych gospodarstw rol-
nych mogą służyć zbiorniki spełniające przepisy budowla-
ne, a w szczególności powinny posiadać nieprzepuszczalne 
dno i ściany.

2. Zbiorniki na ciekłe odpady komunalne i odpady po-
chodzenia  zwierzęcego nie mogą spełniać obu tych funkcji 
jednocześnie.

§ 19. 
Preferuje się stosowanie przydomowych oczyszczalni 

ścieków jeśli zastosowane w nich technologie są zgodne z 
przepisami z zakresu prawa budowlanego, ochrony środo-
wiska i prawa wodnego.

§ 20. 
Zbiorniki, w których przechowywana jest gnojowica 

w gospodarstwach rolnych muszą spełniać odpowiednie 
przepisy prawa budowlanego, a w szczególności powinny 
posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany.

§ 21. 
Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nierucho-

mości z częstotliwością uzgodnioną w umowie, zapobiega-
jącą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływo-
wi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.

Odpady niebezpieczne
§ 22. 
1. Odpady niebezpieczne nie mogą być gromadzone, 

transportowane i utylizowane na ogólnych zasadach w 
sposób podany w niniejszym regulaminie czystości i po-
rządku na terenie gminy.

2. Odpady niebezpieczne podlegają odrębnej segregacji, 
składowaniu i transporcie do specjalistycznych zakładów, 
gdzie są składowane i utylizowane.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest osobi-
ście zabezpieczyć właściwe gromadzenie odpadów niebez-
piecznych, ich transport i utylizację przez jednostki spe-
cjalistyczne posiadające wymagane zezwolenie, postrze-
gania obowiązujących przepisów dotyczących odpadów 
niebezpiecznych oraz poniesienia kosztów związanych z 
powyższym.

4. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, w tym 
wyrobami zawierającymi azbest regulują odrębne przepi-
sy.

IV. CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZASADY I SPOSOBY USUWA-
NIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI 
ORAZ INNYCH TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO 
UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 23. 
1. Na terenie Gminy Płaska nie przewiduje się lokalizacji 

gminnego składowiska odpadów, ani stacji zlewnej ścieków 
komunalnych.

2. Odpady komunalne stałe jak i płynne są zabiera-
ne przez firmy wywozowe i dostarczane na składowiska i 
oczyszczalnie, z którymi takie firmy mają zawartą umowę.

3. Stałe odpady komunalne po selekcji winny być od-
bierane przez podmioty uprawnione do ponownego ich 
wykorzystania.

§ 24. 
1. Usuwanie stałych odpadów komunalnych jest reali-

zowane poprzez:
1) znormalizowane pojemniki i kontenery dopuszczone 

do stosowania przez gminę;
2) worki foliowe o pojemności 90-110l z logo firmy 

wywozowej;
3) cykliczny odbiór odpadów po selekcji;
4) zadania o charakterze sezonowym;
5) odbiór odpadów wielkogabarytowych;
6) indywidualne zlecenia nie ujęte w pkt. 1 – 5.
2. Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych jest re-

alizowane w ramach indywidualnych zleceń na wywóz 
ciekłych odpadów komunalnych ze zbiorników do oczysz-
czalni, realizowanych przez jednostki wywozowe.

§ 25. 
1. Opady zbierane w pojemnikach powinny być usuwa-

ne z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgod-
nionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale z częstotli-
wością co najmniej:

1) odpady zbierane selektywnie raz na osiem tygodni; 
2) pozostałe odpady komunalne zmieszane - raz na 

cztery tygodnie;
3) raz w roku dla odpadów wielkogabarytowych.
2. Częstotliwość wywozu odpadów ciekłych następuje w 
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ramach indywidualnego zlecenia i w miarę potrzeb.

V. OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIE-
RZĘTA DOMOWE LUB GOSPODARSKIE

§ 26. 
1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domo-

we są zobowiązane do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążli-
wością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną od-
powiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe należy w szczególności:

1) prowadzenie ich na uwięzi, w miejscach publicznych 
zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki sposób aby 
nie kąsały, drapały lub brudziły;

3) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami;
4) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczno-

ści publicznej i obsługi ludności, na tereny placów gier i 
zabaw, piaskownic dla dzieci;

5) bezzwłoczne zgłoszenie do lekarza weterynarii przy-
padków pogryzienia człowieka przez psa i zastosowanie się 
do zaleceń służb weterynaryjnych.

6) przestrzeganie innych obowiązków określonych w 
przepisach szczególnych jak opłacanie podatków od psów, 
obowiązkowe szczepienia psów i kotów przeciwko wście-
kliźnie oraz uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psów ras 
obronnych.

3. Postanowienia pkt. 1 - 5 dotyczą także zwierząt nie-
udomowionych, trzymanych w charakterze zwierząt do-
mowych.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając 
je na wypas powinni robić to w sposób jak najmniej uciąż-
liwy, nie stanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników 
dróg publicznych.

5. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skon-
centrowanego budownictwa jednorodzinnego nie może 
być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości.

6. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pocho-
dzące z hodowli winny być gromadzone  w wydzielonych 
miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu. 

VI. ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPO-
DARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRO-
DUKCJI ROLNICZEJ 

§ 27. 
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej obowią-

zują następujące wymagania w zakresie utrzymania zwie-
rząt gospodarskich:

1) dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich przez 
rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy 
Płaska i będących ich głównym źródłem utrzymania pod 
warunkiem, że prowadzą hodowlę zwierząt gospodarskich 
w budynkach wybudowanych ( lub zaadaptowanych) w 
celach hodowlanych i posiadają odpowiednie obiekty i 
urządzenia służące do gromadzenia odpadów zwierzę-
cych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojowicę itp.) 
Wszystkie obiekty muszą być wykonane zgodnie z prze-
pisami Prawa Budowlanego. Hodowla nie może stanowić 
uciążliwości dla środowiska.

2) dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich na 
potrzeby własne w nieruchomościach nie będących go-
spodarstwami rolnymi pod warunkiem, że działalność ta 

nie będzie sprawiała uciążliwości i będzie prowadzona z 
zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych;

3) zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nie-
ruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi wielolokalowymi i budynkami stanowiącymi własność 
gminy.

2. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania 
spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenu dróg, 
placów i chodników.

3. Szczegółowe zasady chowu zwierząt regulują odrębne 
przepisy.

§ 28. 
1. Psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie 

warunki by nie mogły samodzielnie wydostać się poza 
teren nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim. 
Właściciele psów na nieruchomości wspólnej są zobowią-
zani do wyprowadzania ich na smyczy i w kagańcu, a także 
stworzenia im takich warunków by nie przeszkadzało to 
innym użytkownikom (lokatorom) nieruchomości.

2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i 
innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowa-
nia właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym szczegól-
ności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest 
należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób unie-
możliwiający samodzielne wydostanie się z niego zwierzę-
cia.

3. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich 
do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla 
człowieka lub zwierzęcia.

4. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wypro-
wadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze 
smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszcza-
nych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel 
(opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kon-
troli nad jego zachowaniem.

5. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji pub-
licznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez 
przewoźnika.

6. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt 
do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych 
lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźne-
go oznakowania dokonanego przez właściciela nierucho-
mości (placówki lub obiektu).

7. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na 
place zabaw dla dzieci, a w szczególności na boiska i pia-
skownice.

8. Posesje, gdzie przebywają, psy ras mogących stworzyć 
zagrożenie lub psy agresywne, powinny być opatrzone este-
tyczną i czytelną, tabliczką z informacją „uwaga zły pies”.

§ 29. 
1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do 

usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na 
klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach bu-
dynków służących do użytku publicznego a także na te-
renach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, zie-
leńce itp.

2. Psy bezpańskie i pozostające bez opieki podlegają 
odłowieniu na zasadach określonych odrębną uchwałą.

3. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawio-
nych w odpowiednich odległościach od granicy nierucho-
mości, w taki sposób, aby nie zakłócały one korzystania z 
nieruchomości sąsiedniej. 
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VII. POSTĘPOWANIE ZE ZWŁOKAMI ZWIERZĄT
§ 30. 1. 
Zwłoki padłych zwierząt powinny być zabezpieczone 

sanitarnie, według wskazań lekarza weterynarii.
2. Zwłoki zwierząt padłych powinny być dostarczone 

przez właściciela bezpośrednio do zakładu prowadzącego 
działalność w zakresie pochówku i utylizacji zwłok zwie-
rzęcych.

3. Przewóz zwłok zwierzęcych powinien odbywać się 
w workach z tworzywa sztucznego lub jeżeli dotyczy sztuk 
dużych odpowiednio zabezpieczonych przed ich zsunię-
ciem się z pojazdu oraz odpowiednio przykrytych.

VIII. WYZNACZANIE TERENÓW PODLEGAJĄ-
CYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMI-
NÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 31. 
1. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej 

gminy. 
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na 

właścicielach nieruchomości. 
3. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyza-

cję w miarę potrzeb. 
4. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wójt 

gminy po zasięgnięciu opinii terenowego inspektora sa-
nitarnego zarządza przeprowadzenie akcji deratyzacji na 
terenie gminy ustalając termin jej przeprowadzenia.

5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właści-
cieli nieruchomości.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32. 
1. Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Płaska za 
pośrednictwem upoważnionych pracowników urzędu 
gminy oraz funkcjonariusze policji.

2. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobo-
wiązane do stosowania przepisów niniejszej uchwały zo-
bowiązani są wobec osób uprawnionych  do kontroli, wy-
mienionych w ust. 1 do:

1) umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu 
wykonania czynności kontrolnych;

2) udzielenia informacji związanych z wykonywaniem 
obowiązków nałożonych tą uchwałą;

3) okazywania dokumentów potwierdzających wykona-
nie przepisów uchwały, a w szczególności:

– umowy na wykonanie usługi odbioru odpadów ko-
munalnych i dowodu opłaty za te usługi,

– umowy na wykonanie usługi opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i wywozu ciekłych nieczystości oraz do-
wodu opłaty za te usługi.

§ 33. 
Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym regula-

minie podlega karze na zasadach przewidzianych w prze-
pisach powszechnie obowiązujących.

– uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program określa cel, zakres i formy współpracy Gminy 
Płaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi na obszarze 

Gminy Płaska lub na rzecz jej mieszkańców działalność 
pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym zada-
niom gminy.

– uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2006 rok.

Mając na względzie wagę problemu oraz zagrożenia 
związane z nadużywaniem alkoholu ustalono na rok 2006 
kierunki działań zmierzających do poprawy sytuacji tym 
zakresie.

– uchwałę zmieniającej Uchwałę Nr X/60/04 Rady 
Gminy  Płaska z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwa-
lenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy 
Płaska.

Zmiana w/w uchwały ma na celu unormowanie dostaw 
wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów, która jest 
dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych 
na sieci wodociągowej. Urząd zapewnia nieodpłatnie do-
stawy wody na cele przeciwpożarowe.

– uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr III/32/03 Rady 
Gminy Płaska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwa-
lenia Statutu Gminy Płaska.

– uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Ko-
misji Rady Gminy na 2006 rok.

– uchwałę w sprawie planu pracy Rady Gminy na 
2006 rok. 

Rada Gminy Płaska
podczas XXII sesji w dniu 2 lutego 2006 roku 

podjęła następujące decyzje:

- uchwałę w sprawie rozpoczęcia inwestycji. 
Postanowiono wykonać termomodernizację budynku 

Urzędu Gminy w Płaskiej poprzez ocieplenie budynku i 
wymianę stolarki okiennej. 

- uchwałę w sprawie rozpoczęcia inwestycji. 
Rada Gminy postanowiła przystąpić do wykonania re-

montu i rozbudowy świetlicy wiejskiej i garażu Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gruszkach, źródłem finansowania 
inwestycji będzie budżet gminy Płaska na rok 2006 - 2008 
i inne fundusze.

– uchwałę w sprawie poręczenia weksla In blanco.
Upoważniono Wójta Gminy do ustanowienia zabez-

pieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowa-
nie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb 
turystyki aktywnej na pograniczu polsko – białoruskim”  
w realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska 
– Białoruś – Ukraina 

INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 – 2006.
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ZDARZENIA
KRYMINALNE  

Na terenie Gminy Płaska 
od 16 grudnia do 15 lutego
2006 roku

– policja poszukuje sprawców 
kradzieży, do której doszło w nocy 
z 15/16 grudnia na terenie budowy 
domu jednorodzinnego w miejsco-
wości Dalny Las. Łupem sprawców 
padła m.in. pompa cyrkulacyjna, 
materiały ocieplające, elektrona-
rzędzia oraz grzejniki  c.o.

– poszukiwani są również spraw-
cy włamania do jednego z domków 
letniskowych w Płaskiej. Przestęp-
stwo miało miejsce w pierwszych 
dniach lutego, a skradziono dwie 
lornetki i kurtkę -  będące własnoś-
cią mieszkańca Warszawy,

– 31 stycznia wieczorem, na dro-
dze prowadzącej do miejscowości 
Rubcowo, policjanci zatrzymali 
23-letniego mieszkańca Płaskiej, 
który będąc w stanie nietrzeźwo-
ści i nie posiadając prawa jazdy, 
kierował samochodem osobowym 
marki Fiat 126p. Przeprowadzone 
badanie wykazało, że młody kie-
rowca miał 2,3 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu,

– prawdopodobnie podobnego 
przestępstwa dopuścił się mieszka-
niec miejscowości Serwy, który zo-
stał zatrzymany 17 stycznia w Gor-
czycy, kiedy kierował samochodem 
osobowym. W tym przypadku za-
wartość alkoholu we krwi kierują-
cego pojazdem zostanie określona 
po przeprowadzeniu laboratoryj-
nych badań krwi.

                                     
                                                  
Opracował;
Oficer Prasowy KPP 
w Augustowie

asp. szt. Andrzej Murawski       

Jak to jest z biedą w naszej Gmi-
nie? Wiele się zmieniło w tradycyj-
nej „geografii biedy”. 

Obecnie ludzie starzy mają swoje 
renty, emerytury lub stałe zasiłki so-
cjalne, mają również pomoc w pro-
wadzeniu gospodarstwa domowego 
udzielaną przez opiekunki środowi-
skowe.  Jesteśmy na początku cywi-
lizowanego stosunku do biedy. Nie 
mamy specjalnego współczucia dla 
ludzi biednych. Widzimy, że nie chce 
im się pracować, że tylko wyciągają 
ręce po cudze. Rzeczy które dostali 
traktują lekceważąco, wszystkie szyb-
ko niszczeją i obdarowani chcą coraz 
to nowych  ubrań, czy czegokolwiek 
innego. 

Obdarowani lekceważą zarówno 
dary jak i darczyńców. Budzi się w 
nich przeświadczenie, że to wszystko 
im się słusznie należy, a ci co dają na 
pewno zostawili dla siebie jakąś część 
z tego co im się należało. Słowem, zo-
stali oszukani! Na wsi doskonale wi-
dać poczynania wszystkich. Z goryczą 
i niecierpliwością patrzą ci, od których 
oczekuje się pomocy, na zupełny brak 
starań biednych. Oni nie pójdą do lasu 
nie nazbierają jagód, nie wynajmą się 
do pomocy, nie starają się zarobić pie-
niędzy. Ale tych pieniędzy oczekują od 
innych. Ci inni pracują aby te pienią-
dze zdobyć. 

Opisują taką scenę: biedna rodzi-
na dostała zasiłek, kupują w sklepie 
mrożone pierogi z jagodami. Tuż obok 
w lesie jest mnóstwo jagód. Dlacze-
go nie nazbierają jagód i nie zrobią 
dużo pysznych pierogów? Czy brak 
skrzętność jest reakcją na pozostawa-

nie w niedostatku? Jedyną dostępną 
formą luksusu? 

Bieda to nie tylko brak pieniędzy i 
wszystkich możliwości jakie posiada-
nie pieniędzy stwarza. Bieda to brak 
wiary w ludzi, w ich dobrą wolę. To 
przede wszystkim brak wiary we włas-
ne możliwości. Ten brak wiary jest 
źródłem lenistwa, bylejakości. Głów-
ną cechą biedy jest to, że ludziom nią 
dotkniętym – nic się nie chce. Każdy 
dzień jst mało warty. Tej gnuśności nie 
są w stanie pokonać żadne dary. 

W Polsce około 50% dzieci znaj-
duje się w rodzinach dotkniętych 
niedostatkiem. W naszej Gminie też 
spora grupa dzieci żyje w rodzinach 
biednych.

Jaka jest nasza wrażliwość na biedę. 
Czy z biedą mamy do czynienia wów-
czas kiedy widzimy walącą się brud-
ną chatę, głodnych nędznie ubranych 
mieszkańców – starych, młodych, 
dzieci.

Takiej bezpośrednio widocznej 
biedy u nas niewiele.  

Syndrom biedy.... jak wykorzystać 
istniejące okoliczności aby coś zdo-
być. 

Wierni w parafii Strzelcowizna tra-
dycyjnie pomagają znajdującym się w 
trudnej sytuacji rodzinom.  Ta pomoc 
nasila się szczególnie w okolicach Bo-
żego Narodzenia. 

W parafii Mikaszówka tej tradycji 
nie ma. W styczniu wszystkie dzieci 
szkolne dostają paczki ze słodyczami 
– wszystkie! 

Nie widać większej uwagi zwróco-
nej na dzieci z rodzin biednych.

Biedny bo głupi, głupi bo biedny
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Bardzo często zadajemy sobie pyta-
nie, z  jakim   bagażem doświad-

czeń, umiejętności i wartości   mały 
gruszczanin wkracza w ten świat? Czy 
w najbliższej przyszłości nie zagubi się  
w gąszczu ciągle tłoczących się infor-
macji, czy potrafi dokonać właściwego 
wyboru między dobrem a złem, czy 
zdobytą wiedzę właściwie wykorzy-
sta w konkretnych sytuacjach w życiu 
gospodarczym, rodzinnym, społecz-
nym?

Często stawiamy pytanie, czy po-
wierzona nam placówka funkcjonuje 
zgodzie z   ogólnie przyjętymi stan-
dardami współczesnego szkolnictwa. 

Nauczanie i wychowanie to zada-
nie bardzo ważne i odpowiedzialne, 
wymagające rzetelnej wiedzy, talen-
tu,  żmudnej i systematycznej pracy. 
Ogromny wysiłek i trud wkładamy w 
codzienną pracę pedagogiczno–wy-
chowawczą, aby pomóc  odkryć ucz-
niom drogę prawdy, piękna i dobra.

Ale czy zrobiliśmy wszystko, by 
nasi podopieczni potrafili przezwycię-
żyć niepowodzenia szkolne, czy chro-
niliśmy je przed patologiami?

Na łamach tego artykułu chcieliby-
śmy dokonać analizy swojej pedago-
gii, spojrzeć na tę  pracę przez pryzmat 
własnych osiągnięć i porażek, małych 
sukcesów, ale i niedociągnięć, bo prze-

cież na co dzień przeżywamy wzloty 
i upadki, radości, ale też zdarzają się 
spotkania, z których wychodzimy z 
podciętymi skrzydłami. 

Każde niepowodzenie dziecka jest 
powodem niepokoju, ale też bodźcem 
do dalszego  poszukiwania lepszych 
rozwiązań. Szukamy ich wszędzie tam, 
gdzie widzimy szansę własnego roz-
woju, który przedkłada się na rozwój 
ucznia.

Bierzemy udział w różnych for-
mach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szkoleniach unijnych.     
Szczególnie wielu starań dołożyliśmy 
w wyposażenie sali komputerowej i 
umożliwienie  dostępu do Internetu, 
które dla naszych małych obywateli 
jest oknem na świat.  Pozyskano środ-
ki unijne na zakup nowych kompu-
terów, wybrani nauczyciele ukończyli 
kursy obsługi sieci internetowej. Sta-
re komputery znalazły zastosowanie 
w salach lekcyjnych, uatrakcyjniając 
wybrane zajęcia, w każdy czwartek do 
końca roku szkolnego działać będzie 
koło informatyczne.

Chociaż na Suwalszczyźnie miesz-
kamy od urodzenia, we wrześniu 
szkoła zorganizowała wycieczkę szla-
kiem papieskim po Suwalszczyźnie. 
Na własne oczy mogliśmy podziwiać 
przepiękne krajobrazy naszej ziemi, jej 

przyrodę, swoistą architekturę. Prze-
żyliśmy wspaniałe chwile a zarażone  
bakcylem podróżowania planujemy 
,,podbój Europy” –  na razie piel-
grzymkę do Wilna.

Nie zamknęliśmy się w murach 
własnej szkoły, izolując się od wszel-
kich nowinek. Sukces szkolny widocz-
ny jest nie tylko w dzienniku szkolnym, 
ale wtedy, gdy sięga dalej, poza granice 
miejscowości, gminy. Im wyżej, tym 
bardziej cieszy. Uczniowie nasi bra-
li udział w konkursach plastycznych:  
KRUS-u  pt. „Jak bezpiecznie pomagać 
rodzicom w gospodarstwie rolnym?’’. 
Nagrodzeni uczniowie wzięli udział 
w przyjęciu zorganizowanym w od-
dziale KRUS w Augustowie, otrzymali 
wartościowe nagrody, słodycze. 

Rozstrzygnięcie konkursu Miej-
skiego Domu Kultury w Augustowie  
pt: „Tradycje, obrzędy obyczaje bożo-
narodzeniowe w ilustracji” przyniosło 
docenienie walorów prac naszych wy-
chowanków. ,,Sposób na życie – bez-
pieczna, szczęśliwa rodzina” to kolejny 
konkurs Miejskiego Domu Kultury w 
Łomży, na który wysłaliśmy też prace 
kilku uczniów.  Do konkursów przed-
miotowych na szczeblu rejonowym 
zakwalifikowały się następujące oso-
by: Ewa Bołtralik – z języka polskie-
go i  przyrody, Agnieszka Puciłowska 
– z języka polskiego i języka rosyjskie-
go.

W tym roku Polacy czczą 150 
rocznicę śmierci wielkiego wieszcza 
narodowego Adama Mickiewicza. Re-
cytacja dzieł poety okazała się wiel-
kim wyzwaniem szczególnie dla tych 
najmłodszym. Należy więc docenić 
wkład pracy włożony w przygotowa-
nie wystęu. Niewątpliwie znajomość 
Mickiewicza, jego twórczości, czyni 
nas obywatelami Europy. W konkur-
sie wzięło udział 28 uczniów naszej 
szkoły.

U WRÓT EUROPY

Żyjemy w czasie burzliwych przemian społecznych, ekonomicznych i obyczajowych, które wywie-
rają ogromny wpływ na każdego człowieka przełomu  XX  i XXI wieku. Zmieniający się w szalonym 
tempie świat mocno oddziałuje na psychikę i osobowość człowieka młodego, stojącego u progu 
wejścia w nowe życie.
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W okresie świąt Bożego Narodze-
nia cały świat stara się nieść radość 
Bożej Dzieciny wszędzie tam, gdzie 
smutek, bieda, samotność. Wcielając 
się w role współczesnych Trzech Króli, 
jak co roku, nasi uczniowie wyszli na-
przeciw cierpieniu chorych, stroska-
nych i samotnych babć i dziadków, by 
chociaż na chwilę rozjaśnić miłością 
ich szarą codzienność.  Jasełka Bo-
żonarodzeniowe to nie lada zadanie, 
przygotowanie ich wymaga wielkiego 
zaangażowania i odpowiedzialności, 
dlatego są okazją do kształtowania 
wielu postaw, takich jak: poszanowanie 
własnych tradycji i obyczajów, kształ-
towanie uczuć religijnych, szacunku 
dla starszych, ale również rozwijanie 
umiejętności teatralnych. Kto wie, Ka-
rol Wojtyła zaczynał w teatrzyku Jana 
Tyranowskiego od jasełek właśnie.

Zorganizowana została akcja „I ty 
zostań świętym Mikołajem”, która do-
wiodła, że dzieci nasze są wrażliwe na 
potrzeby innych, bardziej   potrzebu-
jących. Zebrana odzież, maskotki, ze-
szyty, słodycze, i inne rzeczy przeka-
zane zostały uczniom z najuboższych 
rodzin. Już wcześniej w akcji zbiór-
ki  pieniędzy na rzecz  fundacji „Po-
móż i ty” oraz stowarzyszenia AMUN 
wspierając akcję malujących ustami 
,choć w małym stopniu, przyczynili-
śmy się do zakupu bioprotez dla 17-
letniego Pawła. Ze sprzedaży cegiełek 
– w formie pomocy edukacyjnych, 
oraz kompletu kart zyskaliśmy dla tej 
fundacji 61 złotych.

Świętowanie wielkich narodowych 
rocznic i świąt narodowych na sta-

łe weszło już do szkolnego repertuaru. 
Z najważniejszych należy wspomnieć 
66 rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej, Dzień komisji Edukacji Narodo-
wej, 11 Listopada, rocznicę ataku ter-
rorystycznego na szkołę  w Biesłanie.

To tylko niektóre z podejmowa-
nych zdań. Mamy nadzieję, że cho-
ciaż w części wywarliśmy zamierzony 
wpływ na edukację i wychowanie na-
szych latorośli. Będziemy nadal siać 
ziarna harmonii i szczęścia i mamy 
nadzieję, że kwiaty wkrótce zakwitną, 
bo powtarzając za Janem Pawłem II 
„miłość i służba nadają sens naszemu 
życiu i czynią je pięknym, ponieważ 
wiemy czemu i komu je poświęcamy”. 

         Opracowała: Zofia Hańczyc

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni 
przekazem dydaktycznym tej prezen-
tacji! 

SPÓR 
Wchodzimy w spory zawsze wtedy 

gdy nasz pogląd na jakąś sprawę, na 
czyjś pogląd lub zachowanie jest inny. 
Czy jest rzeczą słuszną, bierne akcep-
towanie wszystkiego co się dookoła 
dzieje? Czy jest rzeczą słuszną rezyg-
nacja z własnego zdania jeżeli jest ono 
inne od zdania....właśnie czyjegoś? 
Wiemy dobrze, my dorośli, że nie ma 
takiej sprawy co do której nie byłoby 
różnych zdań. Jeżeli są różne zdania, 
to naturalnym następstwem jest chęć 
przekonania innych do własnej opinii 
na jakiś temat. Ci inni bronią własnej, 
i jest spór. W trakcie tego sporu mo-
żemy zrezygnować z własnego poglą-
du jeżeli inni nas przekonają. I to jest 
dobre! Tylko spierając się, a to oznacza 
szukanie argumentów na rzecz włas-
nej racji, możemy znaleźć właściwy, 
prawdziwy pogląd. Tylko spierając się 
ze złem, głupotą możemy budować 
lepsze życie dla siebie, innych. Budo-
wać lepszy świat. 

Rezygnować ze sporu, to rezyg-

nować z życia człowieka mądrego i 
godnego.    

IRONIA 
Jest inteligentną formą walki z tym 

co uważamy za głupie, złe. Wielkiej 
wprawy w posługiwaniu się językiem 
potrzeba, aby ironia stała się orężem 
w tej walce. Nie mylimy ironii ze zwy-
kłym chamstwem.

POGOŃ  ZA  SŁAWĄ
Aby być sławnym trzeba zrobić coś 

niezwykłego. Zrobić coś takiego, lub 
tak, jak większość nie potrafi. 

Niewiele u nas osób, które doko-
nują rzeczy niezwykłych. Może byłoby 
ich więcej, gdyby nie lękały się wy-
śmiania. Pragnienie dokonania czegoś 
niezwykłego jest godne uznania. Takie 
pragnienia nadają życiu sens, czynią je 
atrakcyjnym. Realizacja takich prag-
nień wzbogaca i autora i nas wszyst-
kich. Nasze życie stało się znacznie 
lepsze dzięki osiągnięciom wielu sław-
nych ludzi. Dlaczego odradzać dzie-
ciom ambicje bycia sławnym?

Jeżeli źle zrozumiałam jasełkowe 
przesłanie to proszę o sprostowanie.

                   Barbara Czabańska 

Opieka Świętego Krzysztofa 
– patrona podróżnych
Samochód stał się jednym z najpotężniejszych przedmiotów kultu 

we współczesnym świecie i przez to, że może obdarzyć człowieka siłą, 
prestiżem, a nawet spowodować śmierć, niesie w sobie mnóstwo 
mistycznych znaczeń, których nie można lekceważyć. 

Nie przechwalaj się, że nigdy nie miałeś wypadku.
Przechwałki na temat swojego powodzenia, mogą w kosekwencji 

przynieść pecha. W tradycji przesądów, nazywa się to “kuszeniem 
losu” i zawsze może przynieść skótki odwrotne od spodziewanych.

Sprawy na które trzeba zwracać uwagę przy kupnie samochodu. 
Z oczywistych powodów nie wolno kupować samochodu w piątek 

trzynastego, bo bez przerwy będzie stał w warsztacie naorawczym. 

Czy to są grzechy...

(dokończenie ze strony 12)




